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1. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Jest to najstarsze Święto Maryjne. W polskiej tradycji uroczystość Wniebowzięcia 

nazywana jest także świętem Matki Bożej Zielnej. Nazwa ta pochodzi od 

przynoszonych do kościoła i błogosławionych w tym dniu: ziół i kwiatów. Dojrzałe 

owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości Maryi i pełni łask, jakimi obdarzył ją 

Bóg. Błogosławiąc je, prosimy Boga, aby przyniesione zioła, kwiaty, kłosy i owoce 

służyły dobru człowieka i zwierząt. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, upamiętnia także 102 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i 

jest Świętem Wojska Polskiego, zachęcamy do gorącej modlitwy w intencji naszej 

Ojczyzny oraz do wywieszenia w naszych domach zarówno flagi państwowej jak i 

maryjnej. Msze święte w tym dniu odprawiane są tak jak w każdą niedzielę. 

 

2. We wtorek 16 sierpnia przypada szósta rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. Za dar Maryi w tym Cudownym Wizerunku będziemy 

dziękowali dobremu Bogu podczas Mszy Św. o godz.18.00. 

 

3. W najbliższą niedzielę 22 sierpnia w naszej parafii będziemy obchodzili Uroczystość 

Odpustową Matki Bożej Nieustającej Pomocy, główna Msza Św. z procesją odbędzie 

się o godz. 12.30. Przed Msza Św. o godz. 12.00 zapraszamy na koncert w wykonaniu 

Orkiestry Dętej ze Skulska. Naszym odpustowym uroczystościom będzie 

przewodniczył o. Wojciech Kulig,  prowincjał z Gdańska. Zapraszamy wszystkich 

wiernych, Ochotniczą Straż Pożarną, asystę parafialną, dzieci pierwszokomunijne, 

ministrantów oraz dzieci sypiące kwiatki. 

 

4. Pragniemy poinformować, że uroczysta Msza św. dożynkowa podczas której 

będziemy dziękowali Bogu za tegoroczne plony ziemi odbędzie się 28 sierpnia o 

godz. 9.30. Delegacje wsi naszej parafii przyniosą wieńce i chleby w procesji 



ofiarniczej. Zachęcamy parafian do czynnego włączenia się w tę uroczystość. 

Bogu za plony dziękują nie tylko rolnicy, ale powinien to robić każdy z nas, 

zachęcamy wszystkich parafian do przyniesienia chleba na tę uroczystość, 

zostanie on pobłogosławiony po Mszy Świętej. 

 

5. W dniu jutrzejszym z polecenia Biskupa włocławskiego będą zbieramy ofiary do 

puszek na prace związane z renowacją włocławskiej bazyliki katedralnej. Za złożone 

ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

6. W dniach 25-29 sierpnia br. w Niepokalanowie odbędzie się Rekolekcyjne 

Spotkanie Młodych pod nazwą Max Festiwal. Szczegółowe informacje na stronie: 

www.maxfestiwal.pl. Gorąco zachęcamy młodzież z naszej parafii do uczestnictwa w 

tym spotkaniu.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

http://www.maxfestiwal.pl/

